
 

 

 

 

Japeri, 25 de maio de 2020. 

Ref.:  6º.  AO 9º.  ANO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO 

     Vocês não imaginam como nos sentimos felizes e orgulhosos pelos alunos estarem ativos realizando suas 

tarefas escolares, eles aprendem muito com isso! Não só dão continuidade ao aprendizado formal, 

oferecido pela escola, mas aprendem a enfrentar desafios e valorizar o espaço familiar. Na família 

acontecem os primeiros vínculos afetivos e aprendizagens, a família é que ensina uma criança a valorizar os 

estudos. 

    Dando continuidade ao 2º. Bimestre, estabelecemos alguns procedimentos, que no decorrer do bimestre 

e nas datas estabelecidas, reforçaremos os comunicados. 

MÉDIA DO 1º. BIMESTRE 

 A nota da prova 1 do 2º. Bimestre será usada para fechar a nota da p2 do 1º. Bimestre.  

*Nota que faltava para o lançamento no esquema de notas.  

PLANO DE AVALIAÇÃO DO 2º BIMESTRE  

 A média bimestral será alcançada usando o esquema de notas do Sistema de Avaliação do Sae. 

 Quanto aos instrumentos /métodos para avaliar, faremos o seguinte:  

  
  
 
 

Prova 1 
15 a 19 /06 

NESSA SEMANA NÃO HAVERÁ LANÇAMENTO DE MATÉRIA  
DO 2º. BIMESTRE NA PLATAFORMA. 

 
1. Usaremos o horário EAD de aulas. Será uma semana para 

realizar tarefas avaliativas, no horário de 7:30h às 12h.  As 
atividades devem ser entregues, IMPRETERIVELMENTE, 
dentro desse horário. 

 
2. 15 questões discursivas. 

 
3. Deverá comparecer no horário zoom. 

 
4. Será lançado na 1ª. “casinha “  conteúdo da aula para ser 

copiado em uma folha e devolvido, também colocado em 
anexo, para aqueles que podem imprimir e devolver pela 
plataforma. 
 

 
Atividades 

 
Tarefas do dia a dia. 
 



 
Trabalho 

 

 
Entrega de trabalho único. A nota será para todas as disciplinas. 
 

 
Simulado 

06/07 a 10/07 
 

 
Avaliação na plataforma 

 
Assiduidade 

 

 
Presença ( zoom, whatsaap e plataforma) 

 
Prova 2 

13 a 17 /07 

 
Mesmo modelo p1 
 
 
 

 

Observação:  

1.  Os alunos que por motivo qualquer não realizarem alguma(s) da(s) prova(s) deverão pagar taxa de 

2ª chamada, seguindo o procedimento presencial e irá fazer somente quando retornarmos às 

aulas.   

2. O calendário de 2ª chamada e recuperação paralela só será divulgado quando retornamos às aulas. 

3. Havendo qualquer mudança na determinação da lei que rege as escolas do Rio de Janeiro, o 

calendário poderá ser mudado. 

    

          Estamos dispostos a fortalecer nossa parceria e oferecer suporte para que o aprendizado continue e 

as crianças se surpreendam a cada dia com as possibilidades de aprender, descubram potencialidades. 

          Estamos atentos e prontos para ajudá-los, conte conosco, juntos somos mais fortes. 

Att,  

Equipe Pedagógica 

 

 


